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ANEXO . I
OARA : §ERVTçO§ DE PINIUnÂ EXÍERNÀ, IMPENMEÂAIL|ZÂçÃO E REFORMA @ Es'ACIONAI'EIÚÍO DA CÂMAiA MÚíIOPAI DE SÀO A€RNAROO

tocar : ío a€RNAaoo - MAaÂNHÃo

tND : nUÂ COttaGO ESrOi ia. 28 (Elgtlo, GP : 65.550,(tt)

aalcos : slNAPr - lrl / 2020 - MÁRÁxHÁo srÍrFRÁ - o2,r - MARÂNHÃo

IÁXÁs: BDr 25,00 X Era(ÀRGOs SOCIA|S 112,86 % (Í{ÃO Or5O AÂÂOÂl

Pla t[HA oRçÁMEMtÁRn stMrÉnca

cóDtco DÊsairMrNAçÁO DOs s€RvtçO§ UND, QUÁlYI.
PNEçO

uNllÁalo
I ÁDMr rsr8À(Áo oÂ oBRÀ PS 2.25.25

11 PEsSoaL TÉcNlco E ÁoMt,ltsrRAÍtvo MÊs 1,00 RS 2.250,2s R5 2-25O,2s

sERV|ÇOS pRE MlltÁRES 85 2.519,73

rÂx Do cREÂ paRÀ oBRAs Dr 25oM, aTÉ 7mM, 1,00 327,90 RS 322,50

2.2 ÍÁ)(Á DE PREFETIURÂ PÂRÁ REFORMÁ 2r600 1,88 R5 406,08

2.3 PLACA O€ OBRÂ €M CHÂPÂ DE ÂCO GATVANIZÂOO 3,m 264,9r RS 794,73

24 MoBtUzÁçÃo E DEsMoBtuzÁçÃo oE EeutpaMÊNÍo5 EM (ÂMrNMo
EOUIPADO COM GUINDÀSTE

MÊs 1,00 6 0,42 RS 644,42

25 IO.ACÃO MENSÂT DE ÁI{DÀME MEÍAUCO NPO fACI|AOEIRO, I,ICTUSIVE
M2 4,90 356,00

3 DEMoUçÕE§ Âs r.613,Os

3.1 oEMouÇÃo DE Prso crMENÍaDo 170,50 R5 9,49 Rs 1.6r&05

2$ 2a.7t1,78
PISO INDUSÍÂIAL TM CONCRETO ARMAoo OT ACÂBÁMII{TO POUDO TSPESSUfiÁ

12cM {crMENTo ouEtMAoo} tNcLUso E(EcucÃo
170,5,0 Âs 16a,55 R5 2a-737,7A

5 R5 4.156,110

51 aa49) apuclçÁo E uxaM E NTo DÉ MÂsta acRíucÁ E M pÂirDrs, DU^s DrMÃos 50,00 R5 t2,27 Â5 613,sO

34445 ÁPucaçÂo oE FUNDO SEIÁDOR acRiuco EM pÂnEffs, uMADEMÃo 50,00 2,15 R5 10ZsO

53 aa4a9
PTNTURA EM larÉx acaiua-a 02 otMÂosso8Rf paRÉDt TNTERNA E ExÍtR Á

100,00 14,50 RS 1.4s0,0O

tJ 1@)60
ptNTt,i^ ESMAITE stNrÉnco aRtu.tÂt{Tt so8Rt supEÀFlclt MFÍÁtg 02
DfMÃos 50,m Rs 39,70 Rs 1.98s,m

sERVIçOS COMPITMÉNÍARÊ5 â$ 16.711J1

6.1 98546
tMPtnMEÂBruzÂçio DE supERflcr€ coM MANÍa aúÀLTtc uMA cÁMAoa
tNclusrE4?1leÂçÃo Dr pRrMrrR ÀsFALTtco r = 3t!rM aF m/2020

155.20 Rs 1m,06 R5 1s.s29,31

6.2 r rMpr lÁ GLRÂt oa oBRÂ coM Rt MoçÂo Dt trrurHos r@,cro RS 11,82 RS 1.r82,m

ÍoÍar, GrfiÂr..........-. Rs 5t.993,11

rMpoRÍÁ o pRrsr,ÍÍr oRç rEo El/t RS 55.eer1r t.'xauÉMÀ E.r co,ú! nowcrtrÍos € xovrúÀ rnú MA6 E oírzt ct rÂvos)

sÀo BERNAm (MÁ)30ot sEÍÊM6Âo DE 2o2o

'nrúttrlrcMr[t
2óo516a35.6

í:PF: 425-145.O97-34
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MEMoRIAL DEscRrTtvo E EspECrFrcAÇôEs rÉcNrcAs pRf,LrMrNAR"Es

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo pÍincipal mostiar as
Caractcrísticas e o tipo de obra, como tamEm o respectivo acabamento dos serviços que serão
executados na Pintura Extcm4 [mpermcabiliiraçâo de l,aje c Reforma do Estacionamento do
Prédio da Câmâra Musicipal de São Benrrrdo. que é formado pelos seguintes ambientes fisicos
e suas respectivas áreas superficiais :

I) I) Dstaçionamento - 170.50m'1; II)Copa-l,5lm':; III)Sala I -8,10m'; IV) Salâs 2,3 e 4

- 9,30m'; V) Sala5e6 8,70m1 VI) Sala 7.8, 9, | 0 e ll 9,00m2; VII) WC (masculino /
feminino) - 3,61m' cada um e VIll) Circulação 58,1 lm'.

DISPOSIÇÔES GERAIS

I _ EXECUÇAO DA OBRÁ

A execução dâ Pi.tura Extemâ. Impermeabilização de laje e Reforma do Estacionamento do

P.édio da Câmara Municipal de São Bemardo ficará a cargo dâ empresâ contratada, Empreiteira,

após processo de Dispensa de Licitação, quc devcni providenciar a Anolação de Responsabilidade

Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenhâriâ e Agonomia CREA e/ou Conselho

de Arquitetura c Urbanismo CAU locâis, e atendeÍ as especificações desle memorial e do

contrato de preslâção dc serviço que seÉ c€lebrado entre a Empreiteim e a Contratanlo- Para a

execução dos serviços serão necessários ainda os paocedimentos normais de regularização do

Responúvel Tecnico dâ Empreiteira junto ao contratante. com relação ao comando da obra

lresidência.;. diário de obra. licenças e alrarás.

Prazo de Execução da Obra : 20 (vinte) dias

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SIRVIÇOS

1.0 _ NORMAS GERÂIS

l l. Estâs especificações de mâteriais e s€rviços são destinadas à comprÊensão e inteÍpretação da

Planilha Orçamênúria.

1.2. Caso existam dúvidas de interpretâção sobrc a-s peças que comÉem a Planilha Orçamentada,

elas deverâo ser diímidas antes do início dâ obm com o contiatante, que dará sua anuência

apmvativa ou não.

1.3. Para eventual necessidade nas altemções de materiais e (ou) s€rviços propostos, tanto pelo

contmtante como pela Emprciteirâ, deverão ser previamente apreciâdos pelo coítmtânte, que

poderá exigir inficrmações complementares. tcsles ou ânálise para embasar Parecer'Iécnico final à

sugestão altemativa apresentadâ.

1.4. Todas as peças gnificas deverão obedecer ao modelo padmnizado pela ABNT, devendo ser

rubricâdâs pelo profissional Responsável 1écnico da Empresa Contmtâda.

RtJÀ coN[coNIistoRN"2lS cENIR() sÀo BERNARIX) M^ CEP : 65.550 - tno 
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1.5. São obrigações da Empreiteira e do s€u Responúvel Técnico:

. OMiência às Normas da ABNTe dâs Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabâlho e EmpÍego.

. Corrigir, à suas expensâs, quaisqucr vícios ou deleitos (rcorÍidos na execução da obra.

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveoente,

dccorrentcs de negligência, imperícia ou omissão.
. Emprcgêr operários devidamentc uniformi:ados e especializados nos seíviços a serem

executsdos, em número compatível com a Íâtureza c cronograma da obra.

. Manter limpo o l(xal da obm. com remoção de lixos e entulhos pâra fom do canteiro;

. Providenciar â colmação das placas exigidas pela contratante e CREA ou CAU local;

. Apres€ntar. ao final dâ obra. todâ a d@umentação p.evista no Contrato de Empreitada por

Preço Global;
. Para ex€§ução da obra, objeto destas especificaçõcs, ficârá a cargo dâ Empreiteim o

fomecimento de todo o mâterial, mão de obrâ, leis sociais. equipâmentos c tudo o mais

que se fizer necessário para o bom andamento e execuÇão de todos os serviços previstos.

2.0 - FISCALIZAÇÃO

2,1. À Fiscalização dos seftiços será feita pôlo contntânte, por meio do seu Responúvel Técnico

e preposto, portânto, em qualquer ocasião, a timpreiteira deverá sutxneter-se ao que for

determinado pelo fi scal.

2.2- A Empreiteira manteú na obra, à frente dos serviços e como §eu preposto. um profissional

dcvidamente habilitado e residente, que a representará integlalmente em todos os atos, de modo

que todas âs comunicações dirigidas pelo contmtante ao prepoío dâ EmpÍesa execúorâ terão

eficácia plena e tolal, e serão consideradas como feitas ao próprio emprciteiro. Por outro lâdo.

todâ medida tomadâ pelo s€u preposb sení considerada como tomadâ pelo empreiteiro'

Ressaltado seja, que o prl)fissional devidamerte habilihdo. preposto da Empresa executora

deverá estar registmdo no CRE^ ou CAU local, como Responúvel Técnico pela Obra que seú

edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à sub§tituição de qualquer operfuio, ou mesmo do

preposto. que esteja sob süas ordens e em serviço na obra- se i§so lhe for exigido pela

Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto ao§ motivos. A substituição deveÉ ser

realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Poderá a Fiscalização pal-alisâr a execução dos serviços, bcm como solicitar que sejam

refeitos, quando cles não forem sxecutados de acordo com as especificações, detâlhes ou com a

b()â técnica construtiva. As despesas decorrentes de tâis atos setão de inteira lesponsâbilidâde da

Empreiteirâ.

2.5. A presença dâ FiscalizaÉo na obra. não exime c sequer diminui a responsâbilidade da

F:mpÍeiteira peaante a legislação vigente

aí
0/t
A--
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3.0 _ MATDRIAIS E MÁO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou rccomendadas. as especificações, os métodos e ensaios. os padrtes

da Associação BrasileiÍa dc Normas Técnicas refcrefltes aos materiais já noÍmalizados. a mão de

obra c cxecução dc serviços especificados, serâo rigoaosamente exigidos.

1.2. Em câso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em

instituto o6ciâ|, correndo as despesas por conta da Empreiteirâ-

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamcntos necesúrios à execução das obms. de

propriedade do convenenG. assiÍn como dasjá construídas e aindâ não recebidâs definitivamente.

serão de total responsabilidade da empreiteirâ.

4.0 _ INSTALAÇÔES DA OBRA

4.1. Picarão â cargo cxclusivo da llmpreiteira todas as providências e despesas correspondentes às

instalações proviúrias da obra, compreendendo o aparelhamento. mão de obra- maquinâria r
ferramentas necesúrias à execução dos serviços proviúrios tais como: andaimes, instalações de

saniúrios, de luz e telefone, de água.

5.0 _ TÂXÂS E ADMINISTRAçÃO DA OBRA

5.i. A Empreiteira dev€rá providenciar a colocação da placa dâ obra. assim como pagamentos de

taxas determinadas pelo CREA ou CÀU.

6.0 - PAVIMENTAÇÃO

6.1. Na parte extema da Câmarâ, calçadas, estactonamentos apÍesentam i.regularidades,

bem como paÍtes daniícadas- Deveráo ser recuperados, pintados, com demarcações das

vagas, com pintura de meio Iio.

?.0 _ IMPERMEABILIZAçAO

7.1- A cobertura deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica 4 mm, marca Denver.

Torodin ou similâr, âplicada sobre as mencionadas áreas, em rolos individuâis de I x l0m, com

âquecimento por maçadco e combustão de gás de cozinha (botÜão de

20 Kg). na temperatura médiâ de 55rc.

7.2. Emcndas por traspasse das mantâs deverão ter no minimo largum de 0,10m, com aplicação

de fitâ adesiva pópria âo longo de cada emenda.

7.3. Nos cântos de encontm enlre as surleíicies horiTontal e veíical, a manta deveú âssumir

geometria túleâda contínua (sem emendas), tipo 'meia cana", a fim de garantir total

estanqueidâde quanto a ulna eventual infiltmção de á8u4.

RUA CONEC,O NIiSTOR N" 2I] CÊN]'RO . SÀO BERNARDO MACEP:65,J5O.OOO
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8.0 _ PINTURA

8.1. Normas Gerais

8.1.1. Os seÍviços serão cxecutâdos por profissionais de comprovada competéncia.

8-1.2. Todas as superficics a serem pintadas deverão eslâr tirmes, lisas. isentas de mofo e

principalmente selas, com o lempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a

umidade rrlativa do ar.

8.1.3. Cada demão dc tinta ú podeú ser aplicada quando a pÍecedente estiver perfeitamente

seca, coÍvindo esperar um intervalo de 24 horas entrc duâs demã()s sucessivas.

8.!.4. Os trabalhos de pintura serão terminântemente suspensos em tempos de chuva.

8.1.5. Deverão ser evitados escorimentos ou sêlpicos de tinta nas superficies não destinâda§ à

pintura (vidros. pisos, aparelhos. etc.). Os sâlpicos que não puderem ser evitados deverão ser

removidos quando a tinta estiver secâ, emPregando-se removedor adequado

8.1.6. Se as cores não estiverem claÍamentc definidas no projeto, cab€ a EmPreiteiia consultar à

Fiscâlização do contratante, pam obter sua anuência e aProvaçâo.

8.1.7. Nas esquadrias em 8€ml, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os

espclhos, fechos. Íoseiâs. Puxadores, eÍc., ant€s dos serviços de pintura

8.1.8. Todâ vez que uma superficie tivcr sido lixada, esta s€rá cuidadosamente limpa com uma

escova e, depois com um pano seco, FaÉ remover todo o pó. ants de aplicar â demão seguinte de

tinta.

8.1.9. Toda a sup€rficie pintada deve apresentâr. depois dc pronta. uniformidade quânto à

texturÀ tonalidade e bÍilho (fosco' semifosco ou brilhante).

8.1-10. Só serão utilizadas tinus de primcira linha de fabricação.

8.l.l l. As tinras deverão ser entÍegues na obÉ em embalagem oíginal de fábrica, intactas'

8.2. Pintura Acílica

8-2.1. As paredcs extemas scrão pintâdas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams'

Suvinil, Ypimnga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico'

tâm$m da mesma marca da tintâ que for aplicada.

8.2.2.Tantoasparedesintemascomoostetos,s€rãoprimeirâmenteemassadosedepoispintados
com tinta acrilica em duas demãos, das marcas Corâl' Sherwin Williams, Suvinil, YPiranga oU

similar.

8.J. Pi ura em tlsmalte Sintético

Rt,A CONI:CO NISTOR N" 2l ] (IENTRO SÀÔBERNARIX)'M CEP:65550-0{xl
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8.3.1. Todâs as portas ejanelas de ferro serão devidamente pÍepaladas com lixa de ferro texturâ n'.
60, a {im de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de esmalte sintético da

mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pcla F_iscalizâção do contratante.

9.0 SERVIÇOS FINÂIS

9.1. A obra deverá ser entr,egue em perr'eito estâdo dc limpeza e conservação. Todos os

equipamentos deveúo apresentar flrncionamento perfeito com as instalações deÍinitivam€nte

ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz c telefone).

9.2. Todo o entulho deverá ser removido do tcrreno da obra pela f]mpreiteim.

9.3. Nesta ocâsião s€rá formulado o Atestado de []ntregâ Provisória de Obra pela Fiscalizaçào do

Contràtante,

São Bemardo (MA), 30 de setembro dc 2020

uàrío Lll)í/.ttot

CPF: a25-145.O97-34
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